
Informatiebijeenkomst ontvangstgebied Houtrak, 8 juli 2021 
Vragen gesteld door aanwezigen en antwoorden 
 

Vraag aanwezigen Antwoord recreatieschap Spaarnwoude 
In het waarderingsonderzoek 2020 geven mensen aan dat ze de Houtrak dichtbij 
vinden. Wat wordt verstaan onder dichtbij?  

Dit betreft de beleving van de invuller. Voor de één is dat om de hoek, voor de ander 
is dat 10 minuten in de auto zitten. 

Komt er een vervolg op dit waarderingsonderzoek? 100 respondenten is wat weinig 
en wij hoorden laat dat we mee konden doen. 

De oproep om mee te doen is vooral online via facebook en instagram gegaan. Ook 
heeft in de 22 informatiekasten een oproep gehangen december 2020. Het 
waarderingsonderzoek herhalen wij eenmaal per 4 jaar voor geheel Spaarnwoude. 
100 respondenten voor alleen dit gebied is redelijk representatief.  

Kan ik deelnemen aan de volgende werkgroepen? Hoe ziet de participatie er verder 
uit? 

Dat kan, doordat u heeft deelgenomen aan deze sessie, kennen wij u nu. De 
visieschets is een eerste stap, hierna wordt een voorlopig ontwerp gemaakt. Dan 
betrekken wij de werkgroepen weer om mee te denken, en zullen alle deelnemers 
van deze informatiebijeenkomst ook benaderen. 

Fietsbrug zijkanaal F is erg smal voor veel fietsverkeer, hoe wilt u de groei van het 
fietsverkeer in goede banen leiden? Betreft ook utilitair verkeer en snel fiets verkeer 
zoals speed pedelecs. 

Vanuit het project fietsroute Amsterdam-kust onderzoeken we hoe de route veilig 
en aantrekkelijk gemaakt kan worden, waaronder splitsen van snel verkeer via de 
noordzijde (Geuzenbos, weth. Van Essenweg) 
https://www.spaarnwoude.nl/spaarnwoude-park/projecten/realisatie-
fietsverbinding-amsterdam-8211-kust/13  

Bij de sheet met bijeenkomst bewoners graag corrigeren dat festivals niet goed 
samengaan met het zomerseizoen. 

Dit is tijdens de tweede werkgroep ingebracht. Wij verwerken de output van deze 
bijeenkomst alsnog in de presentatie, en daarmee deze correctie.  

Is het pad door het weiland vanaf het station wel nodig? Dit stukje natuur/landschap 
is erg kenmerkend en er is al weinig weiland. Wellicht gaan mensen dan hier ook 
picknicken en wordt het rommelig. Kijk ook waar de route uitkomt, de wethouder 
van Essenweg is net een snelweg. Kan het bestaande wandelpad niet beter 
toegankelijk en veiliger gemaakt worden met verlichting?  

We nemen als alternatief uw suggesties mee.  
 
Vroeger was in het weiland overigens al een struinpad. Met een klaphek kun je het 
natuurlijk houden. Het is ook een wens van Droomparken om een kortere looproute 
te hebben, anders pakt iedereen zijkanaal F langs de woonboten.  

Wordt de vijver in de parkweide nu gedempt? In het originele ontwerp was het geen water en was er geen heuvel. Als zwemvijver 
doet het geen dienst, hooguit voor honden. We gaan de voor- en nadelen, ook in 
relatie tot de evenementen, nog verder uitwerken. Wij hebben geen tegenstand 
opgemerkt in de sessie voor het weghalen.  

Zorgt u ook voor goede parkeervoorzieningen voor elektrische fietsen? Deze zijn 
aantrekkelijk om te stelen.  

Recreanten op de elektrische fiets gebruiken de Houtrak meestal als doorgaande 
route. Wij zien niet echt noodzaak voor aparte parkeervoorzieningen.  

Heeft u het doorgaande fietspad bij de manege die aantakt op de Spaarndammerdijk 
in de eerdere visieschets weggehaald? 

Ja. 



Hoe houdt u rekening met alle projecten en de verkeersdruk in Spaarndam? We zijn ons bewust van de precaire verkeersituatie rond Spaarndam. De 
hoofdwegen zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente Haarlemmermeer. Wij 
zullen met hen kijken naar de randvoorwaarden voor ontwikkelingen. 

Hoe handhaaf je in het gebied? Bijvoorbeeld honden-uitlaat-services? Toezichthouders kunnen op basis van de Algemene Verordening bekeuringen 
uitdelen.  

Wat gebeurt er met het Groene Schip? Dit is geen eigendom van het recreatieschap, maar van Staatsbosbeheer.  
Hoe borg je als ondernemers de randjes opzoeken van wat mag? In de privaatrechtelijke contracten tussen het recreatieschap en de initiatiefnemer, 

op basis van algemene voorwaarden. Ondernemers mogen zonder toestemming van 
het recreatieschap niks aan hun bedrijf veranderen, ook niet in de buitenruimte. 
Verder regelt het bestemmingplan de functie van de grond.  

Kan ik als ik een idee heb een keer kennismaken? Dat kan altijd. Voor de Borneohoeve zullen wij waarschijnlijk via een openbare 
werving een geschikte kandidaat zoeken. 

 
Adviezen over de dilemma’s: 
 

Vraag van recreatieschap Advies deelnemers 
Speeleiland: natuurlijk, meer op sport gericht of meer pretpark-achtig? Koppel het aan de doelgroep (2x) 

Kies voor het natuurspelen (3x) 
Faciliteer een pushbaan voor kinderen, kan ook bij Snowworld (1x)  
Zorg vanuit Beheer: hufterproof materiaal is belangrijk vanwege vernielingen en in 
de brand steken 

Wegen: gescheiden wegen of shared space? Hoofdadvies: scheid het bij doorgaand verkeer, binnen het park is shared space 
mogelijk. 

Boerderij Borneohoeve: wat is kansrijke invulling? Iets cultureels met horeca (daar is op enige plek in het park behoefte aan) 
Expositieruimte 
Boer of stadslandgoed 
Nb. locatie ligt niet op de looproute en behoorlijke investeringen zijn nodig 

 
 


